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Mødedato: 4. mar. 2020 kl. 10.00-12.00 
Mødested: 4215, 032 
Mødeemne: UN-møde Antropologi og Human Security 
 
Deltagere:  
Undervisere: Mads Daugbjerg (MD), Heather Anne Swanson (HAS), Christian Gade 
(CG),  
 
Studerende: Agnete Steen Mortensen (ASM), Puk Aslaug Willemoes Jensen (PJ), Leslie 
Freya Höft (LFH), Christina Lerche Johnsen (CLJ), Rebekka Andrea Juel Lausen 
(RJL),  
 
Studenterstudievejledere: Anna Kruse Kielsen, Kenni Hede 
 
Observatører: Annika Pohl Harrison, Kim Behrens Jessen (KBJ, SNUK-referent) 
 
 
Afbud: Cameron Warner, Marie Louise Tørring, Marius Oskar Engelhorn, Dikte Reeh 
Andersen, Giulia Scalabrino Gugliemella, Katrine Bendorff Kristensen  
 

 Referat 

 
1. Valg af ordstyrer 

ASM blev valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Opfølgning på referat  
Der var ingen opfølgning på det godkendte referat fra seneste møde. 
 

4. Fordeling af feedback 
UN drøftede de udsendte forslag til, hvor der skal være feedback på BA og KA i 
antropologi og KA i Human Security. En del kurser indeholder i forvejen feed-
back af forskellige former, hvorfor der var foreslået forskellige former for præ- 
eller posteksamen feedback, som passer til de enkelte kurser. Forslagene var 
også blevet drøftet på lærermøde. 
 
UN besluttede følgende: 
Overordnet: 
Der blev spurgt ind til, hvordan synopseforløb skulle forstås, hvilket blev ud-
dybet.  
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Der blev også spurgt ind til, om det skulle specificeres, om det kun var mundt-
lig eller skriftlig feedback. Det blev aftalt, at det er op til underviserne, hvilken 
form for feedback, der giver bedst mening. Det blev aftalt, at tidsangivelsen og 
om det er individuelt eller i gruppe var fast, hvorimod om det er mundtlig eller 
skriftlig er en anbefaling, som evt. kan justeres, hvis det giver bedre mening.   
Det blev aftalt, at form og omfang af feedback skal fremgå af læseplanerne, så 
alle er klar over, hvad de studerende har krav på. 
 
BA i antropologi: 
Forslaget blev godkendt med mindre justeringer ift den overordnede drøftelse. 
 
KA i antropologi: 
Forslaget blev godkendt med mindre rettelser. 
 
KA i Human Security: 
Forslaget blev godkendt.  
 
APH retter forslagene til og sender til studieleder og studienævnets godken-
delse. 
 
 

5. Godkendelse af Valgfag E20 
UN drøftede og godkende genudbud (fra E19) af Udvidet Antropologisk ana-
lyse til E20. 
 
 

6. Konsekvenser af nedlæggelse af Aktivitetspuljen 
Den 12. juni 2019 vedtog Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund at 
nedlægge uddannelsesnævnenes aktivitetspulje og indlejre midlerne under af-
delingslederkassen. Formandskabet havde bedt hvert uddannelsesnævn evalu-
ere, hvordan opdelingen af aktivitetspuljemidlerne har fungeret hos dem og 
om opdelingen havde givet problemer. Derudover var UN blevet bedt om at-
drøfte, om der har været problemer med fordelingen af pengene blandt fag-
miljøerne på flerfaglige afdelinger.  
 
MD forklarede baggrunden for ændringerne og konsekvenserne af beslutnin-
gen på afdelingen. I realiteten bruges der nu flere midler på afdelingen, end 
hvad der blev overført fra Aktivitetspuljen. 
 
UN drøftede sagen, og der var enighed om at det fungerede udmærket uden 
nogen problemer.  
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7. Drøftelse af ønske om nyt optagelseskrav på KA Antropologi 
MD forklarede baggrunden for forslag, om der skal indføjes et optagelseskrav 
til KA i antropologi, om at man skal have min. 10 ECTS i etnografisk metode 
fra sin BA. Begrundelsen er, at det bør sikres, at alle har dette som minimum, 
og at dette krav klart fremgår af studieordning og hjemmeside orienteret mod 
udenlandske studerende. Der overvejes i samme ombæring, om der skal indfø-
res relevansbeskrivelser i forbindelse med ansøgning om optagelse, hvilket 
kan indføres uden varsling eller ændring af studieordningen. 
 
UN drøftede forslaget. Der var forskellige kommentarer for eller imod forsla-
get.  
Det blev aftalt, at sagen skal drøftes i fagmiljøet både blandt studerende og un-
dervisere, inden det skal behandles i UN igen.  
 
 

8. Orientering fra afdelingsleder 
- Uddannelsesnævnsformand orienterede uddannelsesnævnet om den 

kommende årlig status og skitserer kort processen herfor.  
- Afdelingsleder gav en kort status på evalueringen af KA i antropologi. 

Det forventes, at UN kan præsenteres for evalueringen på junimødet.  
- Der er afholdt Arts Uddannelsesdag med tema om Studieglæde. Da-

gen var en succes, men der var ikke så mange studerende, der deltog, 
da der samme dag var Company Dating.   

- Pga. Coronavirus er der udarbejdet nye guidelines på AU niveau. Det 
anbefales at både ansatte og studerende følger myndighedernes vej-
ledninger. AU har oprettet side med information. 

 
 

9. Orientering fra studievejledningen 
- Der er meget travlt fortiden med U-days (over 100 begge dage), Åbent 

Hus (over 100 deltagere), BA- og KA-messer, henvendelser fra kom-
mende studerende. 

- Afholdelse af Tilvalgsdag med 50 deltagere til Sociologi og flere hen-
vendelser efterfølgende. 

- Årgangsmøde for 2. sem af BA i antropologi afholdes i marts  
- Der har været en misforstået forventning til, at der ikke længere er 

feltarbejde i metodekurset på 2. sem. 
 
 

10. Orientering fra studerende 
- De studerende har afholdt møde. Der blev blev drøftet, hvordan de 

studerende holdes opdateret om hvad der sker i råd og nævn på alle 
niveauer. 

https://medarbejdere.au.dk/corona/
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- Et nyt tiltag er månedens bog 
- Nyhedsbrev sendes ud i dag. 
- PJ skal via Studenterrådet deltage i Circle U (samarbejde mellem for-

skellige Europæiske Universiteter) til kontituerende møde i Paris i 
næste uge. 

 
 

11. Orientering fra Arts Studier 
- Nyhedsbrev for februar var udsendt. Der var ingen kommentarer til 

dette. 
- Studieordningen for Bachelortilvalget i Sociology er nu offentliggjort 

på studieportalen. 
- Der har været afholdt et møde mellem Arts Studier og ST studier om 

administrationen af Human Security. Der blev aftalt en arbejdsforde-
ling af forskellige opgaver. Herudover er der forskellige politiske og 
juridiske aspekter, som ST skal have afklaret og vender tilbage med.  
 

 
12. Nyt fra studienævnet 

Referater er tilgængelige på hjemmesiden. 
 

13. Evt.  

- I evalueringerne var der ønske om, at der var skemalagte aktiviteter 
for specialestuderende, hvorfor der nu er planlagt 3 workshops i 
dette semester. 

- Datoen for kandidatfejring bliver i år fredag d. 3. juli. 
- Der er blevet spurgt til om automaten i kantinen kan ændres til at være på 

engelsk. PJ går videre med dette. 
 

Mødet sluttede 12.00 

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=15751&sprog=en
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/

